
 

 

1.      Przełomy wyrok TSUE 
 
 

15 maja bieżącego roku zapadł przełomowy wyrok TSUE (sprawa C-235/18) dotyczący 

podatku od towarów i usług od zakupów przy użyciu kart paliwowych. Orzeczenie to, jest 

bardzo niekorzystne zarówno dla firm oferujących karty paliwowe, jak i klientów. Zgodnie 

z nim, podmioty oferujące bezgotówkowe karty paliwowe wyłącznie „kredytują” swoich 

klientów, a więc w praktyce zarówno klienci jak i firmy nie mogą odliczad podatku od 

towarów i usług od zakupów paliwa.  

  

Spółka dominująca w rozpatrywanym orzeczeniu nie dysponowała paliwem jak 

właściciel, niemniej jednak od zakupu domagała się zwrotu VAT. Jako podmioty 

rzeczywiście nabywające paliwo TSUE wskazał spółki zależne, które to dowolnie mogą 

decydowad o wyborze kontrahenta – stacji, na której kupują, ilości zakupionego paliwa 

oraz momencie zakupu. Stanowisko zaprezentowane przez Trybunał wskazuje, iż spółka 

matka nie może byd uznana za podmiot pośredniczący będący jednym z ogniw w 

łaocuchu sprzedaży (dostawy) paliwa. Spółka dominująca nie dokonuje bowiem żadnego 

faktycznego nabycia.  

  

Przedmiotowe orzeczenie może mied bardzo niekorzystne skutki dla wielu 

przedsiębiorców. Zaklasyfikowanie rozliczeo jako usługi finansowej powoduje obowiązek 

zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług. Przykładowo, gdyby podmiotem 

udostępniającym karty paliwowe był podmiot zarejestrowany w Polsce, doszłoby do 

sytuacji, w której podmiot ten nabyłby paliwo opodatkowane podatkiem od towarów i 

usług. Jednym z podstawowych warunków prawa do odliczenia VAT z faktury jest 

wykorzystanie towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Skoro 

świadczenie zostało zakwalifikowane jako usługa korzystająca ze zwolnienia, warunek 

odliczenia nie zostaje spełniony. Finalni odbiorcy paliwa również stracą, bowiem 

otrzymana od podmiotu świadczącego usługę kredytową faktura będzie dokumentowała 

dokonanie czynności zwolnionej, nie będzie zawierała VAT, a więc nie powstanie 

możliwośd jego odliczenia.  

  

 
 



 

 

2.      Ujednolicenie deklaracji elektronicznych na 
podatek od nieruchomości 
 

Nowe wzory deklaracji podatku od nieruchomości  od 1 lipca 2019 r.  Projekt 

rozporządzenia zakłada, iż podatnicy będą mogli przesyład informację i deklaracje z 

wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)  lub 

innego systemu teleinformatycznego wskazanego na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej, właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.  

  

Przewidywane są trzy rodzaje podpisu elektronicznego, którym będzie można opatrzed 

informacje i deklaracje w podatku od nieruchomości: 

a.       Kwalifikowany podpis elektroniczny, 

b.      Podpis zaufany, 

c.       Podpis elektroniczny. 

  

Podatnicy będą musieli sami uzupełnid dane wraz z właściwymi stawkami podatku od 

nieruchomości obowiązującymi w danej gminie. Nie wyklucza się, że zostanie stworzony 

system gromadzący stawki ze wszystkich gmin, który miałby byd zaimplementowany w 

przyszłości do e-deklaracji. Możliwośd składania deklaracji w formie elektronicznej będzie 

miała charakter fakultatywny.  

  

3.      Obowiązkowy split payment w stosunku do  
150 towarów i usług 
 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewidujący wprowadzenie 

obowiązkowego split payment do 150 towarów i usług. Projekt pokrywa w głównej 

mierze rynek, w którym obecnie jest stosowany mechanizm odwrotnego obciążenia jak 

np. dostawa usług budowlanych, niemniej jednak obejmuje też swoim zakresem nowe 

kategorie jak np. dostawę części  i akcesoriów do pojazdów silnikowych. Mechanizm 

podzielnej płatności dotyczy wszystkich płatności powyżej 15 000 zł. 

  

Projekt zakłada również wprowadzenie surowych sankcji dla podatników: 



 

 

a.       Nabywca, który wbrew obowiązkowi nie zastosuje split payment nie będzie miał 

możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym 

oraz zostanie na niego nałożona sankcja równa 100% podatku naliczonego, 

b.      Sprzedawca, który nie umieści na swojej fakturze informacji o obowiązkowym split 

payment podlegad ma sankcji równej 100% wykazanego na fakturze podatku, 

c.       Dodatkowo, za złamanie nowych obowiązków będzie groziła sankcja na gruncie 

Kodeksu Karnego Skarbowego. 

  

Projekt znajduje się obecnie w fazie opiniowania. 

  

4.      Nowa matryca VAT 
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja 

podatkowa – tj. druk nr 3255 jest obecnie po pierwszym czytaniu w Sejmie. Projekt ten, 

w swoich założeniach zakłada wprowadzenie nowej matrycy VAT, w której to w 

odniesieniu do towarów PKWiU ma byd zastąpiona klasyfikacją nomenklatury scalonej 

(CN). Zmiana ma w założeniu wyeliminowad problemy różnego opodatkowania 

podobnych do siebie usług i towarów. Matryca miałaby wejśd w życie 1 stycznia 2020 r., 

natomiast w przypadku towarów zastosowanie dalej będzie mied PKWiU.  

  

Ponadto, projekt przewiduje wprowadzenia instytucji tzw. WIS (Wiążącej Informacji 

Stawkowej), która miałaby wejśd w życie 1 czerwca 2019 r. Wniosek o wydanie WIS 

podlegad będzie opłacie w wysokości 40 zł, Organ w terminie 3 miesięcy będzie 

zobligowany do wydania WIS. Podatnik, który otrzymał WIS i zastosuje się do jej treści 

uzyska ochronę przewidzianą dla interpretacji podatkowych. W związku z faktem, iż 

projekt znajduje się obecnie w pierwszej fazie czytania przed Sejmem, chcielibyśmy 

zastrzec iż finalna treśd projektu może się różnid od zaprezentowanej powyżej.  

  

Jeśli są Paostwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi nowych przepisów, 

zapraszamy do kontaktu 

 

Aneta Drosik  
e-mail: a.drosik@siw.pl 
tel. + 48 724 890 146 
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